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ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA BUCIUMI

SECRETAR GENERAL

PROCES -VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Buciumi

din data de 20 aprilie 2021

I
Sedinta de astazi este deschisa de primarul comunei. Pentru inceput

acesta constata prezerfia a 13 consilieri din 13 validati. Este prezenta
televiziunea. Se prezinta apoi dispozitia primarului comunei nr.54 din
15.04.2A21 prin care s-a facut convocarea cu proiectul ordinii de zi pentru
astazr, prezeitare facuta de insasi domnul primar, respectiv:
1. Proiectul de hotdrAre privind Regulamentului de Organizare qi

Funclionare- a Consiliului Local al Comunei Buciumi -iniliator, primarul
comunei;
2. Proiectul de hotdrdre privind indexarea impozitelor qi taxelor locale
pentru anul Z}22-iniliator, primarul comunei;
3. Proiectul de hotdrdre privind aprobarca aprobarea bugetului local de
venituri qi cheltuieli pentru anuI2021 qi a estimdrilor pentru anti 2022-2024-
rnitiator, primarul c omunei ;

4, Proiectul de hotdrdre privind aprobarea aprobarea bugetului de cheltuieli
pe anul 202Lqi a estimdrilor pentru anii2022-2024 pentru $coala Gimnaziald
Comuna Buciumi -ordonator terliar de credite-inigiator, primarul comunei;
5. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea suplimentdrii lucrdrilor cofinan{ate
din bugetul local pentru obiectivul de investilii "Extindere refea de
alimentare cu apd in satele Buciumi qi Racdufi, Comuna Buciumi, Jud,
B acdu" -in tliator, primarul comunei ;

6. Proiectul de hotdr6re privind aprobarea suplimentdrii lucrdrilor cofinanfate
din bugetul local pentru obiectivul de investilii- "Extindere relea de

canalizare in satele Buciumi qi Raciufi, Comuna Buciumi, Jud. Baciu" -

iniliator, primarul comunei;
7, Raport privind starea economicd, sociald qi de mediu a comunei Buciumi
qi modul de aducere 1a indeplinire a hotdrdrilor adoptate de Consiliul Local
Buciumi in anul 2}2}-prezentare primarul comunei ;

8. Diverse.
Dupa prezentarea proiectului ordinii de zi" domnul primar invitd pe

domnul cons.Ciubotaru Ioan pentru preluarea conducerii lucrdrilor qedinpi,
Acesta, supune la vot acest
se constata ca proiectul ordinii de zi a fost aprobat prin votul deschis al
domnilor consilieri. cu unanimitate de voturi "pentru".
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Inainte de intrarea in ordinea de zi, secretarul general al conlunei
intreabb pe domnii consilieri daca sunt obiectiuni la continutul procesului-

Nu t fonnulate obiectiuni la continutul
procesului-verbal de sedinta. Se constatS aprobarea prin votul deschis al
domnilor consiliqri.,cu unanimitate de voturi "pentru" din partea acestora.

DomnUl presedinte-invitd pe domnul primar sa expund rnaterialul
pregatit pentru pct. nr.l al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
Regulamentului de Organrzare qi Funclionare a Consiliului Local al
Comunei Buoiurai. ,

D omnul primar pr ezint6, materi alul pr e gatit p entru ac e st subie ct.
Dupa prezentarc, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

reqedintele Comisiei
de specialitate juridicd menfioneazd" ca, in urma aanalizdrii materialului
destul de amplu privind noul Regulament de organizare si functionare aI

Consiliului Local, membrii Comisiei juridice au fost de acord si au acordat
aviz favorabil,

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrAre privind

Regulamentului de Organizare $i Funclionare a Consiliuh+i Local al
Comunei Buciumi. In urma votului (vot deschis). se constata aprobarea cu
unanimitate de voturi "pentru" a acestui proiect de hotarare.

Domrlul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct. nr.Z aI ordinii de zi- Proiectul de hotdr6re privind
indexarea impozitelor qi taxelor locale pentru anul2022,

Prezentareamatenalului este facuta de dornnul prirnar.
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
Doamna consilier Gliga Ileana- presedintele Comisiei de specialitate

buget mentioneaza ca, poiectul de hotdrdre referitor la indexarea eu 2,60/o a
impozitelor qi taxelor locale a fost avizat favorabil de membrii Comisiei
buget.

Nu s-a mai inscris nimeni Ia cuvant.
Domnul presedinte- supune la vot Proieclul de hotdr6re privind

indexarea impozitelor $i taxelor locale pentru anul 2022. In urma votului
(vot deschis) se constata aprobarea cu unanimitate de voturi "pentru" a
acestui proiect de hotarare.

Domnul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct. nr,3 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea aprobarea bugetului local de venituri gi cheltuieli pentru anul202I
qi a estimirilor pentru anii 2022-2024,

Prezentareamaterialului este facuta de domnul primar,
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.



Doamna consilier Gliga Ileana- preEedintele Comisiei de specialitate

buget mentioneazd ca, in urma studierii materialului prezentat in sustinerea

proiectului de hotarare, Comisia buget a acordat aviz favorabil pentru

schimbarea denumirii,
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hoGrdre prilzind

I venl i si cheltuieli pentru anul202I
i a estimaril 2022-2024 articole itole. In

Domnul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct. nr,4 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2021 qi a estimdrilor
pentru anii- 2022-2A24 pentru $coala Gtmnaziald, Comuna Buciumi
ordonator terfiar de credite

Prezentareamateialului este facuta de domnul primar.

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Doamna consilier Gliga Ileana- pregedintele Comisiei de specialitate

buget mentioneaza ca, in urma studierii materialului prezentat in sustinerea

proiectului de hotarare, Comisia buget a fost de acord si a acordat aviz
favorabil.

Nu s-a mai
Domnul r

inscris nimeni la cuvant.

rea busetului 1i 2021 si
-2024 oentru coala Gimn Buciu

votului. (vot schis u unanll votun

Dornnul presedinte- supune la vot Proiectul 4e hotdr6re privind

ordonator te In unna votului & se constat

cu unantmtta " a acestui
' Domnul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatit pentru pcl nr.5 aI ordinii de zi- Proiectul de hotdr6re privind
aprobarea suplimentSrii lucrdrilor coftnan\ate din bugetul local pentru

obiectivul de investilii "Extindere relea de alimentare cu apd in satele

Buciumi qi R6c6u{i, Comuna Buciumi, Jud. Bacdu".
Prezerfiareamateialului este facuta de domnul primar,

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant'
Doamna consilier Gliga lleana- preqedintele Comisiei de specialitate \-

buget mentioneaza ea, in urma studierii materialului prezentat in sustinerea

proiectului de hotarare, Comisia buget a fost de acord si a acordat aviz

favorabil.
Nu s-a rnai inscris nimeni la cuvant.
Domnul presediritp- supu,ne la vot Proiectul de hotdr6re privind

tarii lucrdril
"Extindere
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SEdes constata a unanimitate de voturi
proiect de hotarare.

Dqrnnul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct.nr.6 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea suplimentdrii lucrdrilor cofinanlate din bugetul local pentru
obiectivul de investifii "Extindere relea de canalizare in satele Buciumi qi

Rdcdufi, Comuna Buciumi, Jud. Bacdu",
Prezentarea matprialului este facuta de domnul primar.
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
Doamna consilier Gliga Ileana- preqedintele Comisiei de specialitate

buget mentioneaza ca, in urma studierii materialului prezentat in sustinerea
proiectului de hotarare, Comisia buget a fost de acord si a acordat aviz
favorabil,

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant,
Domqul presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privinc

robarea suolirnentdni
qbiectivul de investitii "Extindere relea de canalizare in satele Buciumi $i
Rdcduti. Comuna Buciumi. Jud, Bac[u". In urma votului (vot deschis) se

constata barea cu unanimitate de

La pct.nr.7 aI ordinii de zi-Raportul privind starea economicd, sociald
qi de mediu a comunei Buciumi qi modul de aducere la indeplinire a

hotardrilor adoptate de Consiliul Local Buciumi in anul 2020, domnul
preqedinte acordd cuvAntul domnului primar pentru prezentare.

Domnul primar- prezintd, Raportul pregdtit qi distribuit inainte de

qedin!6 qi consilierilor locaIi. La finalul prezentdii, mullumeqte cd a fost
ascultat.

Domnul pre$edinte-invitd consilierii locali la cuv6nt pe marginea
raportului prezentat. Nu s-a inscris nimeni la cuvdnt.

La pct.nr.8 al ordinii de zi-Diverse, domnpl presedinte solicitd
inscrieri la cuvant drnparlea consilierilor locali,

Domnul consilier Matia$ Florian-aduce in atenlia primarului
depunerea de gunoaie in acelagi loc cate a fost curdlatmai inainte.

ile- cu pnvire la realizarea lucrdrilor la
releaua de apd qi canalizare qi avdnd in vedere starea drumurior, intreabd
daci in proiectul iniflal nu s-a prevdzut ca tot societatea executantd sd repare

drumurile? Dacd drumul s-a 16sat, tot din vina 1or a fost cd nu au acoperit
bine. Sd acopere astfel inc6t sd aducd drumul Ia starea ini1ial6.

Domnul primar-spune cd au acoperit Ei ei o tur6, insd in urma ploilor
s-a lSsat qi a fost nevoie de inc6 o intervenJie.

Nu s-a mai tnscris nimeni la cuvant.

hotarare.



f
sE

Intrucdt ordinea de zi a fost epuizatd, dopnul presedinte declard
qedinla inchis[, rnullumind pentru participare.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal,

lntocmit,
Secretar general -BILEI ELENA
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